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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Априлово пак бе наводнено
Борислав КУРДОВ
В четвъртък, 20 ноември, поповското село
Априлово бе наводнено
за втори път тази година
след обилните валежи.
Наводнени бяха къщи и
земеделски земи, след
като същото се бе случило и в последния ден
на месец май. За това
съобщиха кметът на Попово Людмил Веселинов и кметът на селото
Сергей Стоянов.
Приливна вълна с височина около 1 метър е
заляла десет от къщите
в Априлово. Селото се
намира в подножието
на голям водосбор на
язовирите Лиляк, Пресиян и Росина и вероятно водата е придошла
оттам, каза кметът Сергей Стоянов. Според
него, всичката вода от
водосбора се стича и
минава през селото, за
да се влее в две малки
реки, които преминават
в ниската част на населеното място.
Стоянов информира
още, че има евакуирани
хора, които са настанени при роднини. Децата,
които учат извън село-

то, са били освободени
от училище и прибрани
по домовете им. Имало
е и евакуирани животни, които жители на Априлово отглеждат.
Специалисти от общинската администрация в Попово и екипи
на Гражданска защита,
пожарната и полицията
бяха на място в селото,
за да координират спасителните действия. Обсъдено бе и затварянето за движение на пътя
Омуртаг - Попово, тъй
като в района на селата
Марчино и Конак реката
бе покачила значително нивото си и имаше
опасност да бъде залят
мостът, по който минава
главния път. Създадена
бе и необходимата организация, за да може
на засегнатите семейства да бъдат доставени
продукти и стоки от първа необходимост.
Вследствие на падналите валежи в четвъртък, заместник-областните управители на
Търговище Танер Исмаилов и Красимир Неделчев провериха язовирите Росина и Пресиян.

АБОНАМЕНТ `2015
С нас сте в час!
И информирани.
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Водата от водните съоръжения се изпуска и
няма опасност от преливане, твърдят от областната пресслужба.
В петък, 21 ноември, придошлата вода
в Априлово започна да
се оттегля от къщите и
дворовете на жителите
на селото.
В първия ден на валежите, четвъртък, служителите на група "Спасителна дейност" в РД
"Пожарна безопасност
и защита на населението" (ПБЗН) в Търговище
и два екипа на РС ПБЗН-Търговище са реагирали на многобройни
сигнали, получени на
тел. 112, за необходимост от отводняване на
помещения в града.
Отводнени са били
приземен етаж на жилищен блок на ул. "Ал.
Стамболийски"; приземен етаж, котелно помещение и сутерен на жилищна кооперация на ул.
"Еп. Софроний"; сутерен
на жилищна кооперация на ул. "Кюстенджа",
приземен етаж на училище; сутерен в заведение край града.
Време е
общинските
и областните институции да
предприемат
необходимото, за да не
се повтарят
периодично
наводненията в селото,
за което
така и не се
изясни първопричината

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
Земеделски
ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ,
семинар в Търговище
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Грижи за трайните
насаждения

Свилен НИКОЛОВ
Информационна среща-семинар, организирана от офиса на Националната служба за
съвети в земеделието в
Търговище, събра земеделски производители
от Общината на обучение на тема „Основни
грижи през вегетацията
при трайните насаждения”.
Интересът към създаването на трайни насаждения набира все
по-голяма
популярност сред
малките земеделски
стопани, а
развитието
на овощарството ще
бъде и приоритет в политиката на
Министерството
на
земеделието и храните, през новия програмен период 2014-2020 г.
За да отговори на
този интерес и да даде
професионални съвети
на начинаещи, а и вече
утвърдили се овощари,
гост-лектор бе доц. д-р
Кирил Славков – преподавател по овощарство
в Шуменския университет „Епископ КонстанВече седем години ритуалът събира не само местникаталожен
номер 2491 те жители, но и диаспората на садинци от страната

50лв.
+ ДДС

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

тин Преславски”.
Освен теоретичната
част, касаеща есенно-зимните и пролетно-летните грижи при
трайните насаждения,
Кирил Славов запозна
аудиторията и с много
практически съвети, от
дългогодишния си опит
при създаването и поддържането на овощни
градини. Редом с традиционните агротехнически мероприятия той
говори за
(на 2 стр.)

Отстраниха
наети по
програма
„Сигурност”

Златни сватби
в село Садина
Златни сватби празнуваха в петък, 21 ноември, в поповското
село Садина. Вече стана традиция, по повод
Деня на християнското
семейство, да отбележим 50-тата годишнина
от съвместния живот на
нашите съселяни, каза
за „Търговищки НОВИНИ” кметът на селото
Хриска Тодорова.
За седма поредна
година кметството, народно читалище „Съединение – 1889” и пенсионерския клуб „Капанка”
в Садина подготвят ритуал по отбелязването
на златните сватби. Тази
година десет семейства
имат юбилейна годишнина. Част от тях празнуваха през миналата
година, каза Тодорова,
защото зачитат женит-

бата си, а не годината,
в която са се подписали. За двойките отново
беше организиран ритуал по подписване на свидетелства за граждански брак, с длъжностно
лице, с кумове, както
подобава.
Музикални
поздрави, хумористични
задявки и поздравителни адреси зарадваха
семействата. Гости на
тържеството бяха представители от културния
отдел в община Попово,
от Историческия музей
в града, близки и приятели на брачните двойки.
Сега тече ремонт на
покривната конструкция на Етнографския
музей в Садина. Предстои избирането на изпълнител за ремонт на
площада в селото.

Продължават проверките на работещите по
националната програма
„Сигурност” в Търговищко. Екипи от областната
администрация и бюрата по труда съвместно
обхождат
населените
места и следят дали наетите спазват работното
си време.
В следствие са проверени всичките 144 наети
по програмата в 71 села
от областта. Отстранени
от работа са 20 души,
един е напуснал по свое
желание. На тяхно място
предстои да бъдат назначени нови хора, съобщиха от пресцентъра на
областната управа.
Националната програма „Сигурност” стартира
през май тази година,
като цели опазването на
обществения ред на места с висока битова престъпност и в същото време
- осигуряване на заетост
в райони с висока безработица. На работещите
по програмата се осигуряваше минималната
работна заплата от 340
лв. Но, види се, това не е
било достатъчен стимул
за някои от тях, които
са работили недобросъвестно за тези пари.
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Чакаме За един концерт и още нещо Навреме ще приключат
монетаремонтите на обектите от ПИП
двулевка
Едно мнение

Догодина влиза в обръщение монета от 2 лв., съобщиха от БНБ. При изработване на двете страни на
разменната монета е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите с номинал
2 лева, емисии 1999 и 2005
г. Такъв подход е използван
и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев,
емисия 2002 г., като са запазени темата и изображението на св. Иван Рилски от
дизайна на банкнотата от 1
лев, емисия 1999 г.
Необходимостта от замяната на банкнотата от 2 лева
с монета се определя от
бързото изхабяване на двулевовите банкноти, което
налага честата им подмяна
и по този начин увеличава
разходите за поддържане
на наличното парично обращение, припомнят от
БНБ. Точната дата, от която монетата от 2 лева ще
стане законно платежно
средство, ще бъде определена с отделно решение на
БНБ. Банкнотите с номинал
2 лева ще продължат да бъдат законни.
От Централната банка
допълниха, че промяната на
книжните пари с монета по
никакъв начин не означава
обезценяване на лева.

Спас СИМЕОНОВ
Търговище има нов почетен гражданин, той се казва
Любчо Василев, главен художествен ръководител на
ансамбъл „Мизия”. Това е
добра новина, естествено, а
поводът е навършването на
60 години на твореца, които
е работил почти 40 години
за търговищкия български
фолклор и естествено би
следвало да бъде почетен
по този начин. Не са чак
толкова много хората, които
биха могли да бъдат отличени по този начин в нашия
град.
Не може обаче да пропуснем някои странности в
тази ситуация. Г-н Василев
не присъства на сесията на
Общинския съвет в Търговище, когато беше гласуването и обявяването му за
почетен гражданин, когато
да му бъдат връчени съответните документи.
Може би, това е свързано с предисторията. Преди
няколко години г-н Василев
беше номиниран за почетен
гражданин, но тогава неколцина общински съветници,
които сигурно много разбират от фолклор и изкуство,
гласуваха против. Тогава
господин Василев беше в
залата и, на практика, беше
обиден и унизен.
Сега господин Василев
беше удостоен със званието на специално тържество
- концерт в Драматичния театър Търговище, с участие-

то на фолклорни състави от
Бургас, Плевен и Пловдив,
разбира се и ръководения
от него ансамбъл „Мизия”
/14.11.2014г./ Но защо входът за това тържество беше
с покани? Може да харесваш българския фолклор,
но не може да го гледаш и
слушаш, ако не те поканят.
Иначе казано, ВИП-персоните могат да си позволят
това удоволствие, а простите хора не. После със сигурност е имало и нещо като
коктейл, което си е чисто
ядене и пиене. Ще припом-

НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

ним, че ансамбъл „Мизия”
все пак е на издръжка на
общината.
Разбира се, трябва да се
запитаме кой определя получателите на покани, по
какви критерии? Това не е
частно парти. Кой плаща
за ползването на салона на
Драматичния театър? Защото това е обществено мероприятие и хората, които
познават и харесват работата на господин Василев,
биха могли да посетят събитието, а не само да слушат
за него.

Ïîâå÷åòî îò îáåêòèòå ïî ïóáëè÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïðîãðàìà „Ðàñòåæ è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå” â Òúðãîâèùêà îáëàñò ñå èçïúëíÿâàò ïî ãðàôèê è ùå áúäàò ïðèêëþ÷åíè â ñðîê. Òîâà óñòàíîâè ïðè
ïðîâåðêèòå ïî îáåêòè ðàáîòíàòà ãðóïà îò îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
Ðèñêîâè ïî îòíîøåíèå íà ñðîêîâåòå çà çàâúðøâàíå îñòàâàò
÷àñò îò îáåêòèòå, êîèòî ñå ðåàëèçèðàò îò îáùèíèòå Îìóðòàã
è Îïàêà, êàòî ïðè÷èíèòå çà òîâà ñà çàáàâÿíå ñ ïðîâåæäàíåòî íà
ïðîöåäóðè ïî Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè çà èçáîð íà èçïúëíèòåëè è âëîøåíèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ, êîèòî ïðå÷àò íà
ïðåäâèäåíèòå äåéíîñòè ïî îòäåëíèòå ïðîåêòè. Îò ïðåñöåíòúðà
íà îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñúîáùàâàò, ÷å ñòàâà äóìà çà îáåêòèòå, êàñàåùè ðàçøèðÿâàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ öåíòúð
íà Îìóðòàã, îáåêò „Ðåõàáèëèòàöèÿ íà îáùåñòâåíè çåëåíè ïëîùè
– ïîäîáåêò þãîèçòî÷íà ÷àñò íà ÓÏÈ I, êâ.124 ïî ïëàíà íà ãð. Îìóðòàã”, îáåêò „Ðåõàáèëèòàöèÿ íà îáùåñòâåíè çåëåíè ïëîùè â ÓÏÈ
IX, êâ. 31 ïî ïëàíà íà ñ. Êàìáóðîâî” è îáåêòà â îáùèíà Îïàêà „
Ðåêîíñòðóêöèÿ íà óëèöè „Ïèìàçà”, „Âàñèë Ëåâñêè”, „Âèòîøà” è „
Ðàêîâñêè” â ñåëî Ëþáëåí.

ОИЦ – Търговище представя
еврофинансирането
в региона
Ñ ôîòîèçëîæáà íà ïðîåêòè, èçïúëíåíè ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà

íà åâðîôîíäîâåòå ïðåç èçìèíàëèòå ñåäåì ãîäèíè ñòàðòèðà íîâàòà
èíèöèàòèâà íà ìðåæàòà îò 28 îáëàñòíè èíôîðìàöèîííè öåíòúðà.
Òÿ ñå ïðîâåæäà ïîä ìîòîòî „Ñòúïêè ïî ïúòÿ êúì ïðîãðàìåí
ïåðèîä 2014-2020“ è ùå ñå ïðîâåäå â ïîñëåäíàòà ñåäìèöà íà íîåìâðè.
Â Òúðãîâèùå èçëîæáàòà ùå áúäå îòêðèòà äíåñ îò 10.30 ÷., êàòî
ñíèìêèòå ùå áúäàò åêñïîíèðàíè â ñòúêëåíèòå âèòðèíè íà öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, âñòðàíè íà I ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“. Èçëîæáè ùå èìà è â îñòàíàëèòå 4 îáùèíè íà îáëàñòòà â ïåðèîäà 24 – 28
íîåìâðè.
Èíèöèàòèâàòà ùå áúäå ñúïðîâîäåíà è ñ êðúãëè ìàñè â Òúðãîâèùå è Ïîïîâî.
Òîâà å ÷åòâúðòàòà çà òàçè ãîäèíà ìàùàáíà íàöèîíàëíà êàìïàíèÿ íà ìðåæàòà îò 28-òå èíôîðìàöèîííè öåíòúðà â ñòðàíàòà.

Приемна на ГЕРБ в Омуртаг

Ïúðâàòà ñè îòêðèòà ïðèåìíà çà òîçè ìàíäàò ùå ïðîâåäå íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÃÅÐÁ ä-ð Äàðèí Äèìèòðîâ. Ñðåùàòà ñ
ãðàæäàíèòå ùå ñå ïðîâåäå äíåñ, 24 íîåìâðè, â Îìóðòàã.
Äåïóòàòúò ùå ïðèåìå ãðàæäàíèòå â îôèñà íà ïàðòèÿòà îò 12
÷. Ä-ð Äèìèòðîâ ùå èçñëóøà òåõíèòå ïðîáëåìè è ùå îáñúäè åâåíòóàëíîòî èì ðàçðåøàâàíå.
Îò ïðåñöåíòúðà íà ïàðòèÿòà â Òúðãîâèùå ñúîáùàâàò, ÷å ïðåäКонцертът по повод 60тата годишнина на Любчо Ва- ñòîÿò îòêðèòè ïðèåìíè è â îñòàíàëèòå îáùèíè â ðåãèîíà.
силев стана едно от важните
културни събития в Търговище

за
Грижи
за
трайните...
Прием на студенти Проект
оптична
за работа в Германия кабелна линия 200 часа
безплатен
труд за
нападение
над лекарка
В Бюро по труда

В бюрата по труда в градовете, в които има висши
учебни заведения или клонове/филиали на висши училища, започна приемането
на документи на български
студенти за лятна ваканционна заетост в Германия
през 2015 година. Определеният контингент за цялата страна е 200 студенти.
Кандидатите,
студенти
в български висши учебни
заведения, трябва да са на
възраст между 18 и 35 години; да са редовни студенти
без последен курс на семестриално обучение; да имат
основни познания по немски език и да са готови да
работят най-малко два месеца в Германия (студентите не трябва да ограничават
избора си на работно място
до един регион или населено място и да приемат работно място във възможно
най-много сектори).
До 5 януари 2015 г. (понеделник) желаещите да кандидатстват трябва да представят в бюрото по труда,
където се намира висшето
училище, следните документи:
1. Заявление (свободен
текст) на български език.
В него трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време
на официално обявената за
всяко училище лятна ваканция (задължително се

Прочетохме за
вас от в. „Труд”

посочват точните начална
и крайна дата), а така също,
че притежават необходимите средства да финансират
сами заминаването си за
Германия;
2. Уверение от висшето
училище, че младежът е редовен студент и не е последен курс на обучение.
Съществена промяна в
процедурата за посредничество през 2015 г. е отпадането на изискването за
представяне на необходимия досега сертификат за
владеене на немски език,
както и на провеждането
на изпит по немски език. В
тази връзка е необходимо
при подаване на документи
студентите да декларират
в заявлението за кандидатстване, че са изучавали
немски език най-малко три
години и че притежават основни познания по езика.
Документите на поименно изисканите студенти се
подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и
специализирано посредничество – Бон.
Подробна информация
кандидатите могат да получат на тел. 02/980 87 19,
на интернет страницата
на Агенцията по заетостта www.az.government.bg
или в бюрата по труда в
градовете, където има висши училища.

Заседание на Областния
експертен съвет по устройство на територията, председателствано от заместник
областния управител Танер
Исмаилов се проведе в Търговище. Тук бе разгледан и съгласуван комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Развитие
на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на
критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура“,
подобект
„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг и селищна
мрежа на територията на Община Омуртаг“, съобщават от
пресцентъра на областната
администрация.
Инж. Иван Иванов - представител на фирмата-проектант, запозна присъстващите
с целта на проектната разработка, а именно, че изграждането на оптичната кабелна
линия е част от държавната
политика за осигуряване на
интернет достъп на всички
държавни и местни учреждения и ведомства, както и за
населените места в обхвата
на разглеждания проект.
Членовете на експертния
съвет констатираха несъответствия на проекта по отношение на нормативните
изисквания за неговото одобряване, но се обединиха
около мнението, че тези несъответствия могат да бъдат
отстранени и в процеса на
изпълнение на обекта.

Антоанета МАРЧЕВА
С 200 часа безплатен
труд ще изкупува вината си
мъж с буен нрав от Омуртагско, нападнал лекарка
и сестра. Той трябва да остане у дома за 15 месеца и
не може да пътува зад граница.
Наказанието му е заради
саморазправа с доктор и сестра в болницата в Омуртаг
на 5 декември м.г. Той нахлул в кабинета на лекарка
и поискал незабавно да се
направят изследвания на
баща му, който трябвало
да се яви пред ТЕЛК. Родителят бил в инвалидна
количка. Лекарката казала
да почакат да свърши прегледа на другите пациенти,
но синът хвърлил документите си на пода на кабинета
и заплашил, че ще ги снима
с мобилния си телефон. После започнал да крещи, да
заплашва и да я блъска с
ръце към стената. Влязлата медицинска сестра също
била блъскана.

(от 1 стр.) новите сортове
устойчиви на болести, торовото подхранване, тенденциите при резитбата и оформянето на короните при
плодните дръвчета и др.
Очакванията през новия
програмен период по Програмата за развитие на селските райони - 15 млрд. лв
да подпомогнат българското земеделие и да го направят модерно и конкурентно,
вълнува всеки земеделец.
Тази възможност е и шанс
за тези, които искат да
свържат своето бъдеще със
земята. Точно затова неизвестностите около мерките,
които ще стартират - критериите по тях, ще има ли възможност за надграждане на
вече създадени стопанства,
бе и естествената, втората
част от семинара. Експертите от ТОО на НССЗ в
Търговище се постараха да
отговорят на многото неизвестни. Стана дума и за заявената политика в сектор
овощарство - приоритет в
този програмен период да
имат костилковите и семковите, за сметка на черупковите култури, както бе до
сега. За агроекологичните
плащания, които са голяма
неизвестна, а подходящите
условията в малките стопанствата за биоземеделие
биха им дали по-голяма печалба, при реализация на
продукция им. Липсата на
такова търсене в страната
и все по голямата европейска ниша на този пазар.
Възможностите за сдружаване. Все въпроси, които не
търпят отлагане, ако иска-

ме плодовете, които пазаруваме да са наши български, а не от Танганайка.
На семинара присъстваха експерти и от Общинската служба по земеделие в
Търговище. Те направиха
разяснение относно обхвата
на новосъздаващия се слой
„Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, който ще се прилага в следващите години.
Той ще обхваща площи с
минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на
трайно ползване - пасища,
мери или ливади, попадат
във физически блокове,
включващи постоянни пасища и са заявявани в тях
за подпомагане, като постоянни пасища, поне през
една от последните 5 години. Слоят също така включва постоянно затревените
площи, които са екологично
чувствителни.
В едномесечен срок - до
24.12.2014 г. включително,
всички собствениците и
ползвателите на земеделски земи и други заинтересовани лица могат да се
запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и евентуално да подадат възражения
за обхвата му, по отношение на конкретни имоти.
Като заключение Денка
Станчева, гл. експерт в Областна служба за съвети в
земеделието, препоръча на
земеделските производители да бъдат активни, да
следят за новостите, а при
възникнали въпроси да не
се колебаят, а да се обръщат към тях за съвет.

Понеделник, 24 ноември 2014 г.

Другарски помен

В памет на Недко Пантата

Божидар НИКОЛОВ
тора. И там – трима били
Пантата ми е на гости. ната. После познал някого задраскани от списъка на
Пийва от попреминалото до- от компанията, онемял и работниците в завода, друмашно вино, присвива очи, накрая ревнал:
ги – сурово наказани. Оспод въздействието на оста- Хайде качвайте се, дя- таналите на работа били
тъчния възкисел алкохол и вол ви взел! Чак тука ли скъсвани от подигравки
подхваща поредната исто- трябваше да дойдете, за да и за година – две един по
рия, която му е дошла наум. се напиете…
един се изнизали към друЛицето му светва - като
Всички скочили от ра- ги предприятия в града.
екран на компютър, върху дост и късмет и се напъПантата отпива от винокойто след миг ще се появи хали в автобуса, в който то, мръщи се, присвива очи
съдържанието на случката, десетина сънливи работ- и заключава, че случилото
която ще разкаже.
ници цъкали и не вярвали се станало на Черешова заА случката е от преди на очите си. Но всичко си душница.
промените, от онова по-без- било истина, както и са- Такива ми ти работи.
грижно и по-малко отговор- мата случка, която обаче Ама и времената бяха друно време, в което младостта завършила печално. Още ги, други, времена-а!...
ни беше изпъстрена с куп по обяд участниците в
От заключението му не
щуротии и чудатости. Но случката били привикани се разбира дали точно с
пък са си истински. Та, слу- за разпит в профкомитета носталгия си спомня за онечило се нещастие с приятел на завода, после при пар- зи времена. Но пък почти е
от завод „Възход” в Попово, тийния секретар, а накрая ясно, че се готви да подхвакъдето е работил Пантата. пътешествието по мъки- не друга история – небиваЧовекът бил ударен от ка- те завършило при дирек- лица.
мион по пътя и убит на място. Опечалените му близки
побили на злокобното място
камък, изписали името, датата… както се полага. Веднъж по празник, на запивка,
веселата компания си спомнили за нещастния човек,
отишъл си нелепо от белия
свят. И от дума на дума стигнали до хрумването да му
отидат на гости. – Хайде да
го почетем! Хем да довършим вечерта на теферич.
Речено – сторено. Качили
се в две лади, притурили в
багажниците по каса бира,
ракия, мезенца и тръгнали в
лунната нощ.
Както се разбира от само
себе си, хрумването се ока- Женски камерен хор „Златна лира” – Търговище
зало чудесно и забавно.
Яли, пили, компанията, споменавали човека и поливали за покой на душата му
своите души. Даже по едно
време станали, пропяли и Панайот АБАДЖИМАРИНОВ община Търговище с дириПанорамата на българ- гент Илиана Иванова плени
поиграли. И в лунната нощ
ското
хорово изкуство е тра- варненската публика и посе разнесло едно ясно: Опа,
диционен
ежегоден цикъл каза завиден професионаопа-а! Аха. Уха-а! И край бена
Българския
хоров съюз. лизъм при изпълнението си,
лия камък се виело хоро.
Нов
момент
в
Панорамата за което получи признаниеТака неусетно се изнизато и любовта на публиката
през
2014г.
е
провеждането
ла лятната нощ и развиделяот морската ни столица.
й
във
Варна.
ло. Попрепилата компания
Хористките от "Златна
Женският
хор
"Златна
слисана установила, че е
лира"
за пореден път залира"
при
община
Търговреме да се ходи на работа.
щитиха
на варненска сцевище
беше
поканен
и
взе
Но хората не били единни
на
името
си на един от воучастие
от
14
до
16
нокак да завършат празничната нощ. Един викал няма ември 2014г. във Варна в дещите хорови състави в
да отида на работа, друг се концертите в рамките на България и показаха, че не
канел да вика Неволята, ко- тазгодишната Панорама на случайно са носители на
гато тя сама се притекла на българското хорово изку- много наши и международпомощ. Та явила се в кри- ство. Търговищкият хор се ни награди. Търговищкатичния момент Неволята представи заедно с хора та културна общественост
под формата на раздрънкан на Варненските момчета и може да бъде горда, че в
автобус, който рано сутрин младежи при хорова шко- града има женски хоров
събирал работници за пър- ла "Морски звуци " - Варна, състав, който разнася името
вата смяна от околните на детско-младежкия хор "Св. на Търговище, както в БълГеорги Победоносец" при гария, така и в Европа и то
завода села.
- Какви сте вие, бре!? Та- ОМД Русе и смесения хор се произнася с уважение,
ласъми, разбойници? – дз- "Черноморски звуци" - Бал- заради таланта и професиоверел се шофьорът от каби- чик. Представителният жен- нализма на хористките от
ски хор "Златна лира" при "Златна лира".

На варненска сцена
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Балет "Вега"

Нова теория

На гастрол Ван Гог е бил убит
в Турция

Диляна СТОЙЧЕВА
Балет „Вега”, с ръководител Марианна Савова, танцува в градовете Чорлу и Истанбул, по покана на хоров
състав „Чорлу”. Съвместните
концерти на 21 и 23 ноември
бяха част от международен
проект, наречен „Изкуство
без граници”, целящ културен обмен, стъпващ на приятелските взаимоотношения между двата състава от
България и Турция.
В началото на юни тази
година, хоров състав „Чорлу” и балет „Вега” се срещнаха за първи път на сцена
в Търговище. Концертът „Изкуство без граници” съчета в
едно песенното и танцовото
изкуство на двата състава,
всеки от които има 20 – годишна история зад гърба си.
Залата на Драматичния театър в Търговище едва побра
всички зрители, дошли на
спектакъла.
Следващият
етап
от
междукултурния
проект
бе представянето на двата
съвместни концерта - в градовете Чорлу и Истанбул.
Вторият концерт се състоя в
културния център „Мустафа
Кемал”, който разполага с
една от най-големите сцени
в града. Балет „Вега”, към
Младежкия дом в Търговище, представи в съвместните спектакли 10 танца от
своя репертоар. По покана на „Вега” в концерта се
включиха певиците Кремена Кряколова и Валерия
Пейчева.
Заедно с балерините от
школата, гост на проявите
в Турция бе зам.-кметът на
Търговище Деян Дечев.

След шокиращото твърдение, може да се наложи случаят да бъде преразгледан

Художникът Винсент ван
Гог може да е бил убит,
твърди водещ съдебен експерт, цитиран от "Дейли
Мейл". Според досегашната теория, творецът с много
проблеми се е застрелял
в житно поле край Париж
през 1890 г, но след шокиращото твърдение, може да
се наложи случаят да бъде
преразгледан.
Доктор Винсент ди Майо,
експерт по огнестрелни
рани, преоцени жизнено важно доказателство от стрелбата на Ван Гог и смята, че
художникът не е могъл да се
застреля сам в гърдите. Д-р
Ди Майо, ключов свидетел
по делото на Джордж Цимерман, човекът обвинен в
стрелбата по американския
тийнейджър Трейвън Мартин, използвал доказателства и свидетелски показания от онова време, за да
стигне до заключението си.
"Венити Феър" съобщава,
че Ди Майо е споделил, че
според него фаталната рана
на Ван Гог не изглежда така,
както би трябвало, ако става
въпрос за самонараняване.
Според сина на лекаря
на художника, Пол Гаше
младши, около огнестрелната рана на твореца е имало
"кафяв и лилав ореол". Преди историците смятали, че
лилавият ореол е причинен
от близостта на пистолета
до гърдите на Ван Гог, а кафявият – от изгарянията от
барута. Говорейки за лилавия ореол, д-р Ди Майо казва: "В действителност това е
подкожно кървене от кръвоносни съдове, разкъсани от
куршума и обикновено се

Дарение за I ОУ
„Христо Ботев”
За изучаване на китайски език

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител на пресцентъра на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
От предходната учебна
година един от най-екзотичните езици в света е обект на
огромен интерес в I ОУ. Ученици от втори до осми клас
имаха възможността да се
докоснат до китайския език и
до културата на държавата с
най-мощен икономически напредък в последните години.
За гост преподавател беше
поканена г-ца Линян Мън,

която със своята харизматичност и умел педагогически подход успя да амбицира
децата за усилени занимания с един от най-трудните
езици в света.
Местният бизнес в града
ни също показа съпричастност към смелото начинание
на ботевци. Специално дарение учениците получиха от
бизнесмена инженер Димитър Тонев, който подари 50
учебника по китайски език.
Г-ца Мън и нейните ученици
написаха
благодарствени
писма до дарителя на английски и китайски език.
Месец след началото
на новата учебна година,
в гр. Велико Търново I
ОУ получи крупно дарение от над 400 учебника,
учебни тетрадки и помагала за изучаването на
китайски език. Дарението е от името на институт
„Конфуций” към ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”,
чиито директори са Искра Мандова и проф. Ксяукуей Ли. Дарението бе
връчено на официална
среща между тях, г-ца
Мън и представител на
I ОУ „Хр. Ботев” – Петя
Панайотова.

наблюдава при хора, които
живеят още известно време
след прострелването. Присъствието или отсъствието
на този ореол не означава
нищо".
Специалистът добавя, че
кафявият ореол е просто
"амбразивен пръстен, който
се вижда при всички входни
рани. Той просто показва
входното място на куршума". Д-р Ди Майо също така
задава въпроса как така Ван
Гог е успял да се застреля в
лявата част на гърдите си с
револвера, който се твърди,
че е използван. "Би било
изключително трудно да се
застреля сам в тази част на
гърдите с лявата ръка. Найлесният начин би включвал
поставянето на нечии пръсти около задната част на
дръжката на оръжието и да
се използва показалецът,
за да стреля оръжието",
казва специалистът.
"Още по-абсурдно би
било да се твърди, че художникът е използвал дясната си ръка. Това би означавало дясната му ръка
да мине през гърдите, но
отново трябва чужда ръка,
за да се натисне спусъка с
показалеца и оръжието да
произведе изстрел", обяснява Ди Майо. Експертът
добавя, че ако се е застрелял сам от толкова близко
разстояние, както твърдят
свидетелските показания от
онова време, той би трябвало да има следи от обгаряне
по ръката си.
Финалното заключение
на д-р Ди Майо казва: "Моето мнение е, че всички
медицински доказателства,
сочат, че раната на Винсент ван Гог не може да е
направена от самонараняване. С други думи, той не
се е застрелял сам". Остава
мистерия кой, ако не самият художник, е стрелял. 29
мъчителни часа творецът е
агонизирал преди да умре.
Това се случва само няколко дни, след като е поръчал
още бои, което предполага,
че е имал намерение да оправи живота си.
Смята се, че полицията
за кратко е разследвала
случая, но няма останали
данни от това, което може
би са открили. Слухове в
село Овер сюр Оаз, където
Ван Гог е живял и починал,
от времето на смъртта му,
твърдят, че той е бил убит
от "млади момчета". Някои
казват, че е бил застрелян
случайно от група младежи
и е избрал да прикрие тяхната самоличност, казвайки, че е опитал да се самоубие.
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Денисовият човек – праотец на Homo sapiens?
Напоследък доста се
говори относно това,
че едва ли не в Тибет
е открит нов вид хора
– напълно различни от
останалата
човешка
раса. Тъй като Тибет е
разположен на височина четири хиляди метра
над морското равнище,
налягането на въздуха
там е едва две трети
от нормата. На платото
царуват ниските температури и почти няма
растителност, което го
прави крайно негостоприемно и сурово място за живот. Според
последните проучвания
причината за необикновената издържливост
на тибетците може би
се крие в наличието на
гени от т.нар. Денисов
човек (Homo denisova).
Расмус Нилсен от Калифорнийския университет в Бъркли (САЩ)
и колегите му неочаквано са открили още
един случай на контакти между денисовците
и нашите предци, опитвайки се да открият тайната на това, как жителите на Тибет издържат
в условия, в които не
могат да оцелеят представителите на нито
един друг народ на Земята. Кои са тези денисови хора и доколко са
различни от съвременния Homo sapiens?
ВСИЧКО ЗАПОЧВА
В АЛТАЙ
Алтайските планини са разположени по
такъв начин, че да се
населят с многобройни
миграции от различни
двуноги същества е
било просто невъзможно. От една страна, е
обширната равнинна
част от степи, простираща се от Енисей
до Карпатите, която е
била истинска „врата
за народите“ (обикновено така е била наричана тази част, която
минава между Уралския хребет и Каспийско море). От друга
страна, са планините
– пустини, откриващи
пътя към Далечния
изток и Югоизточна
Азия. Алтай въплъщава в себе си множество
интересни и тайнствени места, сред които е
и знаменитата Денисова пещера – в нея винаги е сухо, а отворът
в горната и част дава
светлина и служи за
естествен комин за отвеждане на дима. Затова изобщо не е чудно, че в нея от стотици
хиляди години са намирали убежище много
представители на рода
Homo, започвайки от
неандерталците, които
са се установили тук
преди 280 хиляди години. Тук са оставили
своята следа и хората
от различни исторически епохи – тюрки и
гуни, създатели на обширни номадски импе-

рии. През целия този
гигантски промеждутък от време хората са
живели тук, създавали
са инструменти, яли
са и са си поделяли
хванатите по време на
лов животни – тук са
открити кости от магаре, як, носорог, хиени. По този начин под
естествения
покров
на пещерата са просъществували няколко различни културни
слоя, като тук може да
се намерят много артефакти – свидетели на
живота на различните
и обитатели. И ето че
през март 2008 г. учените обявяват, че са
открили част от пръст
на дете от женски пол,
което е живяло приблизително преди 41
000 години. Това се
оказва знаменателно
откритие, тъй като въпросните останки са
единственото намерено свидетелство, което
разкрива наличието на
нов, непознат досега
вид човек, наречен на
името на пещерата –
Homo denisova.
ИНФОРМАТИВНИТЕ КОСТИ
Изненадите продъл-

нуклеотида. Анализът
на ядрената ДНК е показал, че неандерталците и денисовците са
имали общ предшественик, който е живял вероятно преди около 700
хиляди години. Предшественикът на това
разклонение и Homo
sapiens – така нареченият „предшестващ човек“ (Homo antecessor)
се е появил на Земята
преди повече от милион
години.
Означава ли това,
че относно родството
всичко е ясно? Отговорът е – не съвсем!
Известно е, че Homo
sapiens са се появили
преди около 200 хиляди
години на Африканския
континент. 50 хиляди
години по-късно неголямата популация от тях
(40 - 50 хиляди човека)
са решили да напуснат
своя африкански дом
и са се запътили към
Близкия изток, а потомците на тези хора са
населили всички континенти освен Антарктида. По този начин всички жители на Стария и
Новия свят с изключение на Африка – това
е бялата европейска

е станал в Далечния
изток с участието от
страна на Homo sapiens
предците на китайците
и американските индианци. В момента процентът неандерталски
гени в генома на представителите на различните народи по света е
от 1 до 4%.
След като учените
са успели да получат
точни данни за генома
на денисовите хора, е
било направено още
едно важно откритие.
Оказало се е, че хибридизацията с Homo
sapiens не е пропуснала и „денисовците“.
Обитавайки районите
недалеч от „Вратата на
света“, те са се срещнали с някое разклонение
на съвременния човек,
което след това е просъществувало в страните от Югоизточна Азия
и по-точно – нейната
островна част. Меланезийците, представители
на австралоидната раса
(сред тях най-известни
са папуасите) имат в
своя геном до 6% денисови гени. Въпреки
че не е задължително
хибридизацията да се е
случила в Алтай – сега

жават през 2012 година, когато е била публикувана работата на
група учени от института "Макс Планк" в Лайпциг (ръководител на групата е бил шведският
биолог Сванте Пийбо).
Те са успели с висока
точност да анализират
както ядрената, така
и
митохондриалната
ДНК на „денисовците“
- име, с което оттогава
се славят нашите отдавна измрели „братя“.
Наред с това се е появила възможността да
се говори за родство
между живелите в Денисовата пещера преди
75 до 30 хиляди години
хора от Homo sapiens и
Homo neanderthalensis.
Секвенирането на денисовата ДНК е станало реалност едва
след намирането на
генетичен
материал,
който е открит в изкопаните кости. Разликата между съвременния
човек и „денисовците“
е 385 нуклеотида, докато разликата между
Homo sapiens и Homo
neanderthalensis е 202

раса, китайците, ескимосите, американските
индианци, – всички те
се явяват потомци на
бегълците от Африка,
броят на които е бил
колкото на хората от
един голям квартал в
София. При това Homo
sapiens не са първите,
които са влезли в Евразия. Преди тях тук
са били Homo erectus,
оставили в Европа потомство във вида на
Хайделбергския човек,
а в Азия – синантропи и
питекантропи.
ОБЩИ ДЕЦА НА
РАЗЛИЧНИ ХОРА
Идвайки в Близкия
изток, сапиенсите са
срещнали там по-рано
дошлите неандерталци.
Моментът, когато се е
случило това, науката
нарича хибридизация
на тези видове – нашите
предци и неандерталците са имали свое общо
потомство. Предполага
се, че това е била първата, но не и единствена вълна на смесване
на тези видове. Вторият епизод според генетичните данни може би

се счита, че този вид
хора са имали широк
ареал на обитаване в
Евразия.
По този начин някои
от съвременните хора,
обитаващи
основно
едно съвсем малко късче от планетата, може
да се считат за найблизки роднини на Денисовия човек от всички останали.
Само че налице е
и една друга загадка,
която е донесла находката в Денисовата
пещера. Въз основа на
нея може да се предполага
съществуването на още един вид
хора, от които засега
не е намерена нито
една костичка.
Неандерталците
и
„денисовците“
представляват две разклонения, идващи от един
общ предшественик, но
както вече споменахме,
Homo neanderthalensis
генетически са далеч по-близо до Homo
sapiens, отколкото Денисовият човек. Още
повече – в генома на
последните има около

1% гени, които липсват у неандерталците
и които са забележимо
по-древни от останалите – на това е обърнал
внимание американският биолог Дейвид Рейч
от Харвардското училище по медицина. Остава да се предположи,
че хибридизацията със
сапиенсите не е единствената, на която са
били подложени денисовците. Сега се налага предположението за
това, че те по своя път
в исторически план са
могли да се кръстосват
и с други видове от рода
Homo.
Изследователите
обръщат внимание на
това, че намереният
в Денисовата пещера
зъб, който аналогично
на пръстовия фрагмент
е станал предмет на
генетичен анализ, има
раз
необичайно голям размер, което е типично
за по-ранните хомихоми
ниди. Това означава,
че партньори относно
кръстосването им са
представи
станали
представители на някакъв вид
хора, които са напуснали Африка по-рано
от сапиенсите, денисовците и неандерталците. Възможно е за този
вид да не се знае все
още нищо, но може и
да се предположи, че
става въпрос за представители на Хайделбергския човек. Какво
пречи това да бъде
проверено? - Отсъствието на анализ на генома на последните.
Трябва отново да се
напомни, че отделянето на качествена генна
информация от изкопаемите тленни останки
на денисовите хора е
било уникален случай
и в голяма степен научен късмет. Това се
касае и за генома на
неандерталците. Работата е там, че те, както
и другите са обитавали
сравнително хладните
и влажни области на
света, като климатът е
осигурил съхранението на сложните молекули вътре в костите. В
горещия климат, където слънцето е изгаряло

костите до бяло, ДНК
практически е изцяло
разрушена.
ОТКРИТИЯТА ВСЕ
ОЩЕ ПРЕДСТОЯТ
За съжаление поради недостига на изкопаемите материали, намерени досега, е много
трудно да се каже как
денисовците се различават от съвременните
хора на външен вид и
поведение и дали са
имали подобие на говор и реч. Разликите
в генома между сапиенс и денисовите хора
може да посочат, че
някои мутации в генома
ни, отговорни за важни
функции, свързани с
развитието на нервната система и мозъчната
функция, у денисовците и другите представители на различния
клон на човечеството
липсват. Това може да
означава, че в тези изчезнали хора е липсвал човешкият разум в
пълния му смисъл, но
въпреки това те са оставили общо потомство
със сапиенсите.
Към тези „първични
хора“ може да се впишат и представителите
на Homo florensiensis –
останките от тях бяха
откритие през 2003 година в пещерата ЛиангБуа на остров Флорес.
Тези същества, които
веднага бяха наречени
„хобити“, са притежавали изключително малък
ръст от 1 метър и много
малък обем на мозъка – 400 куб.см. Това е
по-малко от шимпанзетата и е съпоставимо
с мозъка на афарския
австралопитек, който
не е принадлежал към
рода Homo. По този
начин джуджетата от
остров Флорес очевидно са били на по-нисък
стадий от развитие в
сравнение с неандерталците и денисовите
хора. Да, те са правели примитивни каменни сечива, вероятно са
ги използвали за лов
и строителство, но и
австралопитеците са
могли да създават каменни оръдия на труда.
Според една от хипотезите Homo florensiensis

може би са потомци
на
питекантропите,
достатъчно
развито
същество, което е попаднало в изолацията на остров Флорес
и се е видоизменило,
един вид деградирало.
Последният
термин
едва ли е много удачен, поне що се отнася
до еволюцията, която
предполага неизменно движение от нисши
форми към по-висши,
докато според хипотезата в действителност
важна е само адаптацията чрез естествения подбор. Разбира
се, твърденията за някакъв вид смаляващи
се и оглупяващи питекантропи не се споделят от по-голяма част
от научните среди,
подозирайки, че зад
„хобитите“ седи някакъв вид по-малко развити същества от типа
на австралопитеците.
В края на краищата,
оказва се, че въпросният скелет на „хобит“
може би е просто на
болен от „синдрома на
Даун“ индивид.
„Напълно е възможно да е имало и други
видове хора, от които
сме заимствали част от
ДНК, но ние не можем
да открием техни следи
поради това, че нямаме
техни геноми. Успяхме
да направим това откритие само по щастлива случайност – имаме техния „възкресен“
геном, възстановен от
малка кост от палец от
сибирската пещера. За
съществуването на денисовците като отделен
вид разбрахме чак след
откриването на техния
геном, поради което
възниква риторичният
въпрос: колко видове
древни хора съществуват, чийто геном ние
още не сме прочели?“,
казва Расмус Нилсен.
Дали един фрагмент
от зъб и палец, открити
в Денисовата пещера,
ще променят тотално
възгледите на науката
за произхода на човека? Интересен въпрос,
отговорът на който
предстои да бъде разкрит.
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„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

âåäíàãà!
ЗЕМИ ïëàùàíå

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
 084/ 656 656 - Регистратура
 0898 492 310 - Д-р Керчев

Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
Изток Търговище,
100 кв. м., ет. 2
Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

Продавам: ЪГЛОВА
СПАЛНЯ с ракла – 60 лв.;
ДИВАН с клик кляк механизъм – 60 лв.; ХОЛНА Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
МАСА – 30 лв.
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел.: 0899 83 48 26
(1-4)

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ЕТАЖ ОТ
КЪЩА в близост до „Борово око” в Търговище.
Тел.: 0878 816 884

(1-4)

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

(1-4)

êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-4)

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

Който не може да дойде да
се обади на
тел.: 0894 47 57 50
и 0890 300 165

Продавам ДВУЕТАЖНА КЪЩА с площ 130 кв.м.
и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с.
Горско Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Продавам РАВНО ДВОРНО МЯСТО
в кв. Бряг /935 кв.м./ с разрешение за строеж и проект на жилищна сграда
Тел.: 0894 39 59 82 и 0899 89 89 47

Борово око, ет.1
48 000
Широк център, ет.5, подобр.
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Запад 1, ет. 1
45 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.)
ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения
59 999
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
47 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 49 000
77 кв.м. Идеален център, ет. 4, с таванска стая
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

(1-4)

59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
64 кв.м.

Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀÅÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ÑÐÎÊ ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
01.12. 2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
51 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), двустаен 48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзав. двустаен 55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен тухла 45 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
35 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000

СЪОБЩЕНИЯ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
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Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
ПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
обслужващ център Търговище и Шумен уведоВ отлично състояние.
мява своите клиенти, че:
на ул. „Братя МиладиНа 24.11.2014 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложВ
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
ни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ,
нови” 19 в Търговище,
бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище,
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
близо до Огледалото;
Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, ще
ул.Граф Игнатиев от №23 до №33 и от №32 до №38.
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ВИЛА в местността „Кованлъка” – отремонтирана; с вътрешно обзавеждане; годна за живеене; с ток и вода; с
тераса; панорамен изглед; леснодостъпно място; с нотариален акт; дворно
място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69

отговорни:

Международен
шофьор на товарен
автомобил

Условията на работа са следните: - заплащане – 1 800 евро
+осигуровки
- отлични условия на работа с нови, отлично оборудвани
камиони, съответстващи на
най-съвременните европейски
стандарти.
Лице за контакт и повече
информация: Гюлсер Каваклъ –
тел.: 084 58 00 76;
GSM – 0897 416 810

ТАРИФА

Първа страница
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10

(1-2)
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ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Продавам ВТОРИ ЕТАЖ ОТ
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
КЪЩА
в
Търговище
/80
кв.м./
с
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Търся мъж за гледане на болен.
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. гараж. Тел.: 0885 192 825 Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ULUSOY
количества.
Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
LTD
РЕКЛАМНА
след ремонт тел. 0892 454 618
търси да назначи
Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ОТСЪПКИ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Тракия Глас България ЕАД
Завод за домакинско стъкло
търси да назначи :

ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ - 2 БР.
Изисквания: - Познания относно машините
за производство на домакинско стъкло
Кандидатите могат да изпращат автобиография
и мотивационно писмо на адрес: Търговище 7700, кв.
Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД,
отдел „Човешки Ресурси” или на е-mail: garif@sisecam.
com. Краен срок за подаване на документи 27.11.2014г.

Давам под наем
таванска гарсониера в района
на Стоматологията – обзаведена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

Давам под наем
Продавам
апартамент /кухня,
спалня и хол/ до ПАНЕЛЕН ГАРАЖ
Енергото в Търго- на ул. „Брегалвище – необзавеница” 2А /ап.
ден. Подходящ за
11, ет. 4/
семейство
 08 999 20 160
 0892 944 820

24 ноември 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

bTV Action - Конфликт в Малко Токио
22.00 ч. - екшън

24 ноември
БНТ 1

14:30 Клуб Веселие - сериал
15:30 Предградие - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 По средата - сериал
bTV Action
18:30 Столичани в повече 08:00 Най-добрият нинджа сериал
предаване за екстремни
19:30 Напълно непознати спортове
сериал
09:00 Експериментът - сериал
20:30 Престъпник за един ден 10:00 В. И. П. - сериал
комедия
11:00 Истинско правосъдие 22:30 Приятели - сериал
сериал
23:30 Предградие - сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Верижна реакция - драма
bTV Lady
15:00 Survivor: Камбоджа 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
реалити
09:00 Светът на бебето - доку16:00 В. И. П. - сериал
ментален
17:00 Експериметът - сериал
10:00 Пътешествия - лайфстайл
18:00 Праведен - сериал
10:30 Път към висшата мода 19:00 Ренегат - сериал
модно предаване
20:00 Истинско правосъдие 11:00 Шопинг съветник сериал
лайфстайл
21:00 bTV Новините
11:30 Папараци - шоу
22:00 Конфликт в Малко Токио 12:30 Диво сърце - сериал
- екшън
14:00 От обич - сериал
00:00 Праведен - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
bTV Cinema
- сериал
08:00 Досиетата Х- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
10:00 Тетрадката - драма
18:00 Опасни тайни - сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Престъпления от класа - 19:00 От обич- сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
сериал
21:30 Цветовете на любовта 16:00 Новият Дон Жуан - косериал
медия
22:00 Стъклен дом - сериал
18:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Кой е баща ни? - комедия
Nova TV
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
bTV
12:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:15 Перфектен план - драма 12:30 Опасна красота - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Моята карма - сериен
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Шоуто на Том и Джери - 14:30 Момичето, което обичах
12:30 Шоуто на Слави
- сериен
анимационен
13:30 Тайните на времето 16:00 Новините на Нова
09:00 Шоуто на Слави
сериал
10:00 Добре дошли в Коливуд - 16:30 Малката булка - сериен
15:30 Светлината на моя
18:00 Сделка или не – тв. игра
комедия
живот - сериал
19:00 Новините на Нова
12:00 Напълно непознати 17:00 bTV Новините
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
сериал
17:30 Лице в лице
- 2014
18:00 Времето лети - сериал 13:00 Столичани в повече 23:00 Господари на ефира - шоу
сериал
19:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
14:00 По средата - сериал
20:00 Милост - сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Отклонение игрален филм
14:20 Япония днес
14:30 Зелената линейка
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10БНТ - 55 години от вашия живот /2005г./
19:40Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.BG: 95 години
от подписването на
Ньойския договор
22:00 В кадър: Силовата
редакция на прехода
22:55 По света и у нас
23:00 Зелена светлина
23:05 100 години българско
кино: Хитър Петър игрален филм

21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК
БНТ 1

07:20 Убийства в Мидсъмър сериал
09:45 Отмъщението - сериал
10:45 Д-р Хаус - сериал
11:45 Убийства в Мидсъмър сериал
13:45 Татко - комедия
16:10 Джони Инглиш -комедия
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 От Париж с любов екшън
22:50 От местопрестъплението
- сериал
23:50 Окървавени пари трилър

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Файъруолкър - приключенски
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Наближаващи врагове
- екшън
23:45 Клоунът - сериал

Nova Sport

22:00 Футбол: Астън Вила Саутхямптън, мач от
английската Висша
Лига - директно

bTV Cinema - Приложна магия
21.00 ч. - комедия

25 ноември

12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече bTV Action
сериал
08:00 Най-добрият нинджа предаване за екстремни 14:00 По средата - сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
спортове
09:00 Експериментът - сериал 15:30 Предградие - сериал
16:00 Приятели - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
17:00 Аламинут - шоу
11:00 Истинско правосъдие 18:00 По средата - сериал
сериал
18:30 Столичани в повече 12:00 Ренегат - сериал
сериал
13:00 Конфликт в Малко Токио
19:30 Напълно непознати
- eкшън
- сериал
14:30 Невероятните изобре20:30 Дъч - комедия
тения - документално
22:30 Приятели - сериал
предаване
23:30 Предградие - сериал
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
bTV Lady
16:00 В. И. П. - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:00 Експериментът - сериал 09:00 Светът на бебето - доку18:00 Праведен - сериал
ментален
18:45 УЕФА Шампионска лига 10:00 Пътешествия - лафстайл
- студио
10:30 Път към висшата мода 19:00 УЕФА Шампионска лига:
модно предаване
ЦСКА Москва - Рома
11:00 Шопинг съветник - шоу
21:00 УЕФА Шампионска лига 11:30 Търси се - токшоу
- студио
12:30 Диво сърце - сериал
21:45 УЕФА Шампиоснка
14:00 От обич - сериал
лига: Манчестър Сити - 15:00 Свързани съдби - сериал
Байерн Мюнхен
16:00 Престъпления и страсти
23:45 УЕФА Шампионска лига
- сериал
- студио
17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
bTV Cinema
19:00 От обич - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Престъпления от класа - 20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
11:00 Перфектен план - драма
22:00 Стъклен дом - сериал
13:00 Досиетата Х - сериал
bTV
15:00 Престъпления от класа - 23:00 Огледален свят - сериал
06:30 Тази сутрин
сериал
Nova TV
09:30 Преди обед - токшоу
16:00 Кой е баща ни? - комедия 06:20 Здравей, България
12:00 bTV Новините
19:00 Никита - сериал
09:30 На кафе - НТВ
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Спасете ме - сериал
11:30 Бон Апети
13:30 Тайните на времето 21:00
Приложна
магия
ко12:00 Новините на Нова
сериал
медия
12:30 Опасна красота 15:30 Светлината на моя
23:00 Арестувани в Парадайз сериен
живот - сериал
комедия
13:30 Моята карма - сериен
17:00 bTV Новините
14:30 Момичето, което обичах
bTV Comedy
17:30 Лице в лице
- сериен
18:00 Времето лети - сериал 08:00 Шоуто на Том и Джери16:00 Новините на Нова
анимационен
19:00 bTV Новините
16:30 Малката булка - сериен
09:00 Комиците - шоу
20:00 Милост - сериал
10:00 Престъпник за един ден - 18:00 Сделка или не – тв. игра
21:30 Survivor: Камбоджа 19:00 Новините на Нова
комедия
реалити

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 100 години българско
кино: Хитър Петър игрален филм
14:30 В кадър: Адио, София…
?!
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2006г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Парчета любов игрален филм

Kino Nova

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:00 БИГ БРАДЪР: ALL
STARS - 2014
21:00 Х Factor - музикално шоу
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова

Kino Nova

07:30 Убийства в Мидсъмър сериал
10:00 Отмъщението - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър сериал
14:00 Какво да ти кажа драма
16:10 От Париж с любов екшън
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Семейна черта комедия
23:15 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Военни престъпления сериал
10:00 Випуск ‘61 - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна - сериал
13:30 Медикоптер 117 сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Обзор на кръга в А Група
(2014-15)
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Спартак - екшън
23:50 Клоунът - сериал

СРЯДА

Kino Nova - Клиентът
21.00 ч. - трилър

26 ноември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 100 години българско
кино: Парчета любов игрален филм
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2007г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 В сянката на властта
2 - тв филм
22:00 Отворени досиета документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Връчване наградите
на конкурса Мистър
и Мисис Икономика
за 2014

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Американски хроники документален
13:00 Опасен град - драма
15:00 Survivor: Камбоджа- реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Праведен - сериал
18:45 УЕФА Шампионска лига
- студио
19:00 УЕФА Шампионска лига:
Зенит - Бенфика
21:45 УЕФА Шампионска лига:
Лудогорец - Ливърпул
23:45 УЕФА Шампионска лига
- студио

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Антоан Фишър - драма
13:00 Никита - сериал
14:00 Убийството - сериал
15:00 Престъпления от класа сериал
16:00 Приложна магия - комедия
18:00 Никита - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Сфера - трилър
23:30 Яростта на Конго - екшън

bTV Comedy

09:00 Аламинут - шоу
10:00 Дъч - комедия
12:00 Напълно непознати сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 По средата - сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
15:30 Предградие - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 По средата - сериал
18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Напълно непознати
- сериал
20:30 Мафиоти - комедия
22:30 Приятели - сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Светлината на моя
живот - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Милост - сериал
21:30 Survivor: Камбоджа реалити
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Светът на бебето - документален
10:00 Пътешествия - лайфстайл
10:30 Път към висшата модамодно предаване
11:00 Шопинг съветник –
лайфстайл
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах
- сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS
- 2014
22:00 Кошмари в кухнята - НТВ
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова

23:30 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Военни престъпления
- сериал
10:00 Спартак - екшън
12:00 На гости на третата
планета - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна - сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал
14:30 Обзор на кръга в А
Група (2014-15)
15:30 Среднощен ездач
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Къл Завоевателя - приключенски
23:55 Клоунът - сериал

TВ 7

09:30 Момичето с червения
шал - сериал
10:30 Карма - драма
11:30 Кръвни сестри - сериал
12:30 Новини
13:00 Превратностите на
живота - сериал
14:00 Лекар в планината сериал
15:00 Въпрос на гледна точка
- ток шоу
15:30 Новини
16:00 Черна роза - сериал
Kino Nova
17:00 Нюзрум
10:00 Отмъщението - сериал
18:30 НОВИНИ
11:00 Убийства в Мидсъмър 19:30 Акцент
сериал
13:00 Горили в мъглата - драма 20:00 Справедливостта на
Кара - сериал
15:45 Семейна черта - комедия
21:00 Федерални свидетели
18:00 Отмъщението - сериал
- сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението 22:00 Новини
22:30 Престъпна империя - сериал
сериал
21:00 Клиентът - трилър

Kino Nova - Огън в кръвта
21.00 ч. - екшън

27 ноември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Следвай ме - игрален
филм
14:20 Япония днес
14:30 Отворени досиета документален
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта,
произведено в България
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Виляреал
- Борусия /Мьонхенгладбах/ - пряко

23:30 Предградие - сериал

20:30 Разделени заедно - драма 20:00 От местопрестъпление22:30 Приятели - сериал
то - сериал
23:30 Предградие - сериал
21:00 Огън в кръвта: Високо
напрежение - драма
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 22:55 От местопрестъплението - сериал
09:00 Детето отказва да се
23:55 Виртуално - трилър
храни - документален
10:00 Пътешествия - лайфстайл
Diema TV
10:30 Път към висшата мода - 09:00 Военни престъпления
модно предаване
- сериал
11:00 Шопинг съветник - модно 10:00 Къл Завоевателя - прикпредаване
люченски
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Диво сърце - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Новата мисия невъз15:00 Свързани съдби - сериал
можна - сериал
16:00 Престъпления и страсти 13:30 Медикоптер 117 -сериал
- сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
17:00 Огледален свят - сериал 15:30 Среднощен ездач -сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
16:30 Военни престъпления
19:00 От обич - сериал
- сериал
bTV Cinema
20:00 Свързани съдби - сериал 17:30 Новата мисия невъз08:00 Никита - сериал
21:00 Цветовете на любовта можна - сериал
09:00 Убийството - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
10:00 Сфера - трилър
22:00
Стъклен
дом
сериал
планета - сериал
13:00 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Медикоптер 117 -сериал
14:00 Убийството - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
Nova TV
15:00 Престъпления от класа 21:00 Клоунът - сериал
06:20 Здравей, България
сериал
22:00 Враг пред портата 16:00 Арестувани в Парадайз - 09:30 На кафе - НТВ
драма
11:30 Бон Апети
комедия
00:40 Клоунът - сериал
12:00 Новините на Нова
19:00 Докосване - сериал
12:30 Опасна красота - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
TВ 7
13:30 Моята карма - сериен
21:00 Танцувай с мен - драма
09:30 Момичето с червения
23:30 Пустинята - приключенски 14:30 Момичето, което обичах
шал - сериал
- сериен
10:30 Карма - драма
bTV Comedy
16:00
Новините
на
Нова
11:30 Кръвни сестри - сериал
08:00 Шоуто на Том и Джери16:30 Малката булка - сериен
12:30 Новини
анимационен
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:00 Превратностите на
09:00 Шоуто на Слави
19:00 Новините на Нова
живота - сериал
10:00 Мафиоти - комедия
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 14:00 Лекар в планината 12:00 Напълно непознати 2014 - реалити
сериал
сериал
21:00 Съдби на кръстопът - НТВ 15:00 Въпрос на гледна точка
13:00 Столичани в повече 22:00 Х Factor - музикално шоу
- ток шоу
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
14:00 По средата - сериал
23:30
Новините
на
Нова
16:00 Черна роза - сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
17:00 Нюзрум
Kino Nova
15:30 Предградие - сериал
18:30 НОВИНИ
10:00 Отмъщението - сериал
16:00 Приятели - сериал
19:30 Акцент
11:00 Убийства в Мидсъмър 17:00 Комиците - шоу
20:00 Справедливостта на
сериал
18:00 По средата - сериал
Кара - сериал
13:00 Контролна кула - комедия
18:30 Столичани в повече 21:00 Федерални свидетели
15:30 Клиентът - трилър
сериал
- сериал
18:00 Отмъщението - сериал
19:30 Напълно непознати
22:00 Новини
19:00 Д-р Хаус - сериал
- сериал

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Опасен град - драма
13:00 Точен изстрел - драма
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Експериментът - сериал
17:45 УЕФА Лига Европа студио
18:00 УЕФА Лига Европа:
Динамо Москва - Панатинайкос
20:00 УЕФА Лига Европа:
Волфсбург - Евертън
22:00 УЕФА Лига Европа:
Селтик - Залцбург
00:00 УЕФА Лига Европа студио
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ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Мъж под чехъл ли сте?
1. Колко често се виждате?
а) веднъж в седмицата
б) всеки ден, включително
празниците
в) по-лесно ти е да си
спомняш, кога не се срещаш
с нея
2. Колко дълго можеш да
чакаш на мястото, където ти
е определила срещата?
а) максимум 15 минути
б) не повече от час
в) докато благоволи да се
появи
3. Къде и определяш срещи?
а) където ми падне
б) в кафене или ресторант
в) мястото определя тя
4. При среща старите ти
приятелите питат:
а) ти все още ли общуваш
с онова момиче
б) къде е твоята
в) нима още не сте се оженили
5. Колко често и казваш,
че в обичаш?
а) на никого не казваш
нищо подобно
б) всеки ден
в) веднага щом си отвориш устата
6. С кого се срещате?
а) компанията ти е същата, както и преди да я срещнеш
б) всички твои приятели
вече са станали и нейни
в) освен с нея, от половин
година ти не си се срещал с
никой друг
7. Общо ли е домакинството ви?
а) не, но всеки си има четка за зъби в дома на другия
б) парите ни са общи
в) даваш и всичките си
пари, а след това я врънкаш
да ти даде за цигари
8. Любимата ви тема за
разговор е:
а) филми, книги, светски
клюки
б) предъвквате клюки за

общите си познати
в) за последните писъци в
женската мода
9. Обсъждате ли вашите
бъдещи отношения?
а) замисляме се дали да
не се разделим
б) замисляме се дали да
не се оженим
в) вече сме измислили име
на първото си дете
10. Когато забележиш някои неприятни странности в
поведението на своята приятелка, ти постъпваш по следния начин:
а) спокойно чакаш докато
преминат критичните и дни
б) изискваш обяснение
в) звъниш на майка и за да
се оплакваш от живота
11. След запознанството с
нея, измениха ли се отношенията с приятелите ти?
а) все още продължаваш
да посещаваш чисто мъжките срещи
б) с приятелите си се срещаш рядко, но срещите ти са
много съдържателни
в) сега ти е интересна само
нейната компания и нейните
приятелки
12. Как би охарактеризи-

рал вашия сексуален живот?
а) страстен, изпълнен с
остри усещания, по-добър
не може да бъде
б) малко еднообразен, но
за сега е много приятен
в) зависи от настроенията
й
ОТГОВОРИ:
6 и повече отговори а):
Едва ли те грози опасността да станеш мъж под чехъл. А и не ти ли се струва, че все още не си узрял
за сериозни отношения
с жена? Между другото,
твоята прехвалена независимост напомня по-скоро
каприза на глезено дете.
6 и повече отговори б):
За сега твоите отношения с жените се базират
за принципа на взаимното
разбиране, зачитане и всичко е нормално. Но въпреки
това, трябва да проявяваш
бдителност, защото в характера ти съществуват
предпоставки във всеки
един момент да се поддадеш на силното и влияние.
6 и повече отговори в):
Дори да не ти се струва,
че е така, ти приятелю,
си мъж под чехъл. Но не се
огорчавай, тъй като, ако
се съди по всичко, това
положение напълно те устройва.

Астрални знаци
ОВЕН Вие, Деви и Водолеи ще имате нови и
нелоши делови оферти. И все пак днес Овните да не бързат със съгласие дори старата работа вече да им е омръзнала или финансови проблеми да ги притискат. Обмислете внимателно нещата,
за да не се вкарвате в объркани ситуации. Дамите да
не се хвърлят във флиртове и да не пренебрегват задължения. Шансът за промяна няма да избяга.
ТЕЛЕЦ В началото на седмицата трябва да
действате по-внимателно, обещавани са ви
услуги от колеги и влиятелни познати, но е
очевидно, че трябва сами да се справяте с
трудностите. Телците също да бъдат предпазливи в
любовните дела, иначе ще се поставят в неизгодно
положение, ще зависят от чужди желания и решения. С финансите сте добре, но харчете пестеливо и
си заделяйте по нещо.
БЛИЗНАЦИ Не прибързвайте с начинания,
още не е дошъл момент, може да се намерят опоненти. Близнаците да внушават и на
Стрелци да бъдат по-сговорчиви, разногласията трябва да се изчистват до основата, а не да се
замазват. Упорството ви води към успехите – първо
незабележими, после и завидни. Обвързаните дами
много да се съобразяват с планове на избраника си.
РАК Все още се чувстват влияния от миналата сряда, важно е да разчитате на равностойно партньорство. Доста Раци имат
куп идеи за перспективни начинания, да
овладеят порива за изява, трябва да бъдат сигурни
в ефекта от усилията, да работят добре. За някои се
очертават дълги пътища, по-напрегнати ситуации, но
усетът ги води към успех. И да си откриете пропуски,
спокойно наваксвате.
ЛЪВ Връщате се към стари проблеми и идеи,
време е да приключите някои спорове с влиятелни познати, да задействате свои планове
за изява и повече печалби. Лъвовете наистина са си подредили сериозна, но плодотворна програма и хич няма да се поддават на емоции за било и
не било. Ако сте пилели времето по купони, сега ще
наваксате, няма как да прескачате задачи.
ДЕВА Новата седмица настройва философски вас и Козирози. Като Овни и Водолеи
обаче трябва да вземете по-бързо решение
по нови предложения за изява и печалби.
Някои Деви се поддават на различни се настроения,
критични са към околните. Оставете това, сега особено дамите имат добри условия за промени, да ги използват. Делови пречки ще има, но ще се справите,
трудът ви се цени.

ВЕЗНИ Търсите влиятелна подкрепа за идеите си. Ще видите, че е лесно да привлечете
внимание на шефове, познати, трудното е да
мобилизирате колеги и даже близки за практическа работа. Много Везни обаче ще успеят, вкъщи
са грижовни и за най-малките битови подробности,
в службата хвърлят сили в наистина перспективни и
доходни проекти. Младите са окрилени от обичта ви.
СКОРПИОН Трудна седмица, вероятни са
разправии с околните, придирчиви са към
работата ви, критикуват идеите ви. Група
Скорпиони ще се запасят с търпение, ще
изпипват всеки детайл и така ще отнемат козовете
на опонентите си. Някои получават по-високи отговорности в службата, да търсят начин да привлекат
професионалисти за работата. Вирите ли нос, тя няма
да върви най-резултатно.
СТРЕЛЕЦ Сега Близнаци ви напомнят да бъдете по-отстъпчиви с околните, но вие гоните
големи амбиции, преди седмица отстъпвахте
колкото можете. При Стрелците влиянията
се задържат и утре, ще упорстват в работата си, но
да не засягат интереса на колеги, познати, клиенти.
Хората ви ценят, но имат свои идеи и желания, не ги
настройвайте зле. Харчете само по предварителен
план.
КОЗИРОГ В началото на седмицата вие и Деви
ще обмислите много внимателно планове за
изява. Вероятно ситуацията ще ви наложи да
промените предварителните си намерения.
Група Козирози са мечтали за отдих, не е време да се
отдават на мързелуване. В работата има доста пречки, но вие сте тактични с околните и няма да позволите отношенията в екипа да се усложнят, а и това е
важно сега.
ВОДОЛЕЙ Началото на седмицата носи на вас,
Овни и Деви, оферти, които трябва да огледате
без много бавене. Е, някои ще останат за по-далечно бъдеще, но вие отсега си ги харесвате и
лека-полека ще си ги подготвяте. Водолеите да бъдат
пестеливи, шансът е с тях, но печалбите не идват бързо. Ако мечтаете за по-висока позиция в службата,
и това може да стане, бъдете внимателни с колеги.
РИБИ Напоследък сте ентусиазирани за изпълнение на свои идеи, изяснявайте добре нещата, за да действате по-последователно. Рибите
може да се нагърбят и с организиране на сътрудници, колеги, но това предполага да балансират и
разни интереси, настроения. Опрете се на интуицията
си, ще ви пести време и сили. И понякога си напомняйте: голям залък лапни, голяма дума не казвай...

Понеделник, 24 ноември 2014 г.

ШАРЕН СВЯТ

страница 8
СПОРТ

-4
+3
ПОНЕДЕЛНИК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

-3
+5
ВТОРНИК

-2
+3



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО





ТЪРГОВЕ

-2
+4

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Ñíèìêà: Êàòÿ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

ТОП ВИЦ
Катаджия отива при шефа си:
- Роди ми се
трето дете.
- Добре, ще ти
удвоим заплатата.
- Трето!!!
- Добре де, ще я
утроим!
- Как ще ги храня!
- Добре бе! Взимай този знак
”40” и го слагай
където искаш.
***
Баща казва на
17-годишната си
дъщеря:
- Мило дете,
това, че съм ти
казал, че всички
мъже са еднакви,
не означава, че
всеки ден трябва да проверяваш дали съм бил
прав.
***
- Госпожице,
какво ще поискате, за да бъдете
с мен?
- Упойка!

Една
от
сградите в
комплекса
на Дряновския манастир

Кой е Мърфи и защо е измислил
тези закони?

веждането на този
експеримент излизат извън контрол.
Експериментът се
Кой е Мърфи и защо е из- от хората, особено онези с провалил,
защомислил тези закони? Всич- чувство за ирония. Закони- то се оказало, че
ки сме чували за законите те на Мърфи са точно таки- датчиците, които
на Мърфи, че например ако ва. Но такава е и връзката трябва да отчитат
нещо може да се развали, им с Мърфи. Едуард Мърфи параметрите му, не
то се разваля или пък как е аероинженер, който през са проработили и
намазаната с масло филий- 1949 година работи в една данни няма.
ка винаги пада с намаза- военновъздушна база в
Тогава ядосаниното към пода. Кой е този Калифорния, заедно с екип ят Едуард Мърфи
Мърфи, който ги е измис- от учени. Проучванията им обвинил един от
лил? Това би трябвало да е са свързани с влиянието сътрудниците си,
на гравитацията върху хо- че е човек, който
сериозен законодател.
Да, сериозен законода- рата при силно ускорение. ако може да претел е господин Мърфи, но Тестовете се правят върху цака нещо, задълнякак си, според законите кукли манекени. По-късно жително го прена Мърфи, не е чак толкова се използват и шимпан- цаква. За първи
сериозен. Щом искате да зета. Експериментът се път изречението е
се запознаете с него, сега провежда на специална казано като обида, не като
железопътна релса. Обаче философско наблюдение
ще ви го представим.
Вселенската подлост и след всички приготовления за света. Днес ние знаем,
всеобщата гадост отдавна и задействането на меха- че съществуват и по-ранса обект на наблюдение никата, нещата при про- ни случаи на употреба на
този израз. Например Алфред
Холт го казва
през 1877 година на едно от
събранията на
инженерното
общество. Буквално изразът
гласи, че ако
нещо може да
се повреди, то
рано или късно
се
поврежда.
Казано е по поуведомява своите клиенти, че вод на морските
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу уреди. Ето как
Едуард Мърфи
мираната питейна вода по електронен път може да е по(Е pay), както и да получават електронни знавал този израз, а може и да
фактури (e Faktura)
не го е познавал.
Подробности на сайта на „В и К” Търговище Друг инженер,
покрай Мърфи,

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95
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Джордж Никълъс, чувайки
това изречение, взима на
подбив арогантността на
Мърфи със закачката, че
това било направо закон
на Мърфи - ако нещо може
да се прецака, то се прецаква. Макар че Мърфи не
е казал точно това в такъв
контекст.
Тук се намесва и друг персонаж - доктор Джон Стат,
който на пресконференция
по повод несполучливия
опит, попитан как така никой
не е пострадал сериозно при
този експеримент, цитира
пред пресата, че всички са
добре, защото винаги се съобразявали със законите на
Мърфи. Това е вътрешно заводска шега, намигване към
другите инженери и натриване на носа на Мърфи, който
държал отговорен за несполуката своя асистент. Пресата обаче настоявала да чуе
какви са тези закони и те им
казали: Как какви, ако нещо

може да се прецака, то се
прецаква. Тогава изданието
"Aviation mahanik newsletter"
излиза официален текст, който твърди, че според закона
на Мърфи, ако нещо може
да се инсталира погрешно в
един апарат, то се инсталира
погрешно.
И така тръгва славата
на Мърфи, който формално не е имал точно такава
всеобща логика. Имал е
предвид конкретен човек с
наблюдението си. Другото
вече е добавяне на какви
ли не закони за всемирната гадост, а Мърфи става
епоним. Тоест никой друг
закон не е точно негов,
но понеже са близки по
смисъл му се преписват и
носят неговото име. Това
е търсеният от вас Мърфи.
Предполагам ви развалихме впечатленията, но
поне е в духа на законодателството му. Ако една
история може да крие неочакван изход, който да
ви прецака предварителната
н а гласа,
то тя
обикновено го
прави.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Човек има
средно
44 секс
фантазии

Изследване, проведено
сред 1500 пълнолетни, показва, че човек има средно
по 44 секс фантазии.
Всички мечтаят да бъдат
роби, за групов секс, анален и орален секс, секс на
необичайни места, или секс
с някой, различен от сегашния партньор. Фантазиите
са като вибратор за мозъка.
Има определен брой възможни комбинации на това,
което можем да направим с
телата си, въображението
обаче е безгранично.
95% от участниците в изследването си фантазират
всеки ден, но малка част
споделят с партньора си за
това. Най-често фантазиите
включват друг човек или пък
са за неща, които сегашният партньор не би искал да
направи.
Голяма част от анкетираните не желаят да сбъдват фантазиите си, защото
партньорът може да бъде
поставен в неловка ситуация или пък да се обиди.
Понякога
фантазията
може да има тъжен край.
Една от най-честите фантазии е как дамата дърпа секси колега за вратовръзката
и те се усамотяват в някой
офис, за да се отдадат на
ласки, допълва БГНЕС. Ако
това обаче се случи, случайно шефът може да нахълта в стаята, а след това
и двамата да загубят работата си.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

